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NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Secţiunea 1 – Titlul proiectului de act normativ

Hotărâre

privind modificarea numărului de posturi pentru Direcţia de Investigare a Infracţiunilor
de Criminalitate Organizată şi Terorism din cadrul Ministerului Public

Secţiunea a 2-a – Motivul emiterii actului normativ
1. Descrierea situaţiei actuale

Potrivit art. 23 din Legea nr. 508/2004 privind
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul
Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a
Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi
Terorism, cu modificările şi completările
ulterioare, ”Direcţia de Investigare a Infracţiunilor
de Criminalitate Organizată şi Terorism
funcţionează cu următorul număr total de posturi:

a) 230 de posturi de procuror;
b) 40 de posturi de specialişti;
c) 200 de posturi de personal auxiliar de

specialitate şi administrativ.
(2) Numărul de posturi prevăzut la alin. (1)

include necesarul pentru structurile teritoriale ale
Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de
Criminalitate Organizată şi Terorism.

(3) Numărul maxim de posturi al Direcţiei de
Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate
Organizată şi Terorism poate fi modificat prin
hotărâre a Guvernului.”

Referitor la propunerea de reorganizare a
distribuirii posturilor în cadrul Ministerului
Public și al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor
de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT),
arătăm următoarele:

1. În ceea ce privește numărul de posturi de
procuror, menționăm că în schema actuală de
personal a Biroului judiciar din cadrul DIICOT -
Serviciul Teritorial București sunt prevăzute 7
posturi de procuror, din care un procuror șef birou
și 6 procurori cu funcție de execuție, în condițiile
în care activitatea judiciară la nivelul municipiului
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București include, pe lângă participări în cauzele
sesizate de Serviciul Teritorial București,  și
participarea în dosarele aparținând Biroului
Teritorial Giurgiu, Biroului Teritorial Teleorman,
Biroului Teritorial Călărași, Biroului Teritorial
Călărași și Biroului Teritorial Ialomița, respectiv
structurilor teritoriale ale DIICOT care
funcționează în circumscripția Curții de Apel
București. Având în vedere lărgirea sferei
cauzelor în care participarea procurorilor din
cadrului Biroului judiciar este obligatorie și în
condițiile lipsei unor posturi vacante de procurori
în cadrul DIICOT care să poată fi preluate prin
redistribuire, se impune suplimentarea numărului
de procurori din cadrul DIICOT, pentru Biroul
judiciar, cu 4 posturi, număr ce poate fi acoperit
prin preluarea unui număr similar de posturi
vacante de procuror de la Parchetul de pe lângă
Înalta Curte de Casație și Justiție (PÎCCJ).

2. În ceea ce privește numărul de posturi de
specialist care se propune a fi redistribuit prin
proiect, menționăm că în prezent este prevăzut un
număr de 40 de posturi de specialist în cadrul
DIICOT.

Prin proiect se propune reducerea a 17 posturi
de specialist și redistribuirea lor după cum
urmează:

- 4 posturi vor fi transferate în schema de
personal a PÎCCJ, în cadrul Biroului de
informare și relații publice din cadrul PÎCCJ
identificându-se necesitatea suplimentării
cu 4 posturi de specialiști în comunicare
(având în vedere importanța asigurării
informării publice, relațiilor cu mass-media
și a imaginii publice a parchetelor și
numărul mic de posturi în cadrul acestui
Birou);

- 13 posturi vor fi transformate în posturi de
de personal auxiliar de specialitate la
DIICOT, având în vedere necesarul mare
de posturi de grefier, datorită noilor
competențe atribuite grefierilor prin
Codurile penal și de procedură penală și a
înființării unor compartimente noi (în urma
schimbării sediului DIICOT în luna
februarie 2015, activitatea de registratură,
expediț ie și arhivă se va realiza printr -un
compartiment propriu al DIICOT, iar nu prin
compartimentul PÎCCJ, ca până în
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prezent).
2. Schimbări preconizate

Față de cele prezentate anterior, prin prezentul
proiect de hotăre a Guvernului, propunem:

- Suplimentarea numărului de posturi de
procuror din cadrul DIICOT cu 4 posturi,
prin preluarea lor din schema de posturi a
PÎCCJ (urmând ca PÎCCJ să modifice în
mod corespunzător ordinele ministrului
justiției referitoare la aprobarea statului de
funcții și de personal al PÎCCJ).

- Reducerea numărului de posturi de
specialist din cadrul DIICOT cu 17
posturi, prin suplimentarea în mod
corespunzător a numărului de posturi de
personal auxiliar de specialitate al DIICOT
cu 13 posturi și de specialist din cadrul
Biroului comunicare al PÎCCJ cu 4 posturi.

În urma acestei redistribuiri/transformări de
posturi, numărul maxim de posturi aprobat pentru
Ministerul Public prin hotărâre a Guvernului nu va
suferi modificări.

Având în vedere că specialiștii sunt salarizați
potrivit coeficientului de ierarhizare al
judecătorului de tribunal (mai mult decât al unui
grefier), iar proiectul urmărește transformarea
posturilor de specialist în posturi de grefier,
proiectul nu are impact financiar sub acest
aspect. De asemenea, transferul unor posturi de
procuror de la PÎCCJ la DIICOT nu creează
influențe financiare suplimentare pentru
bugetul de stat, posturile fiind de aceeași natură.

3. Alte informaţii
Secţiunea a 3-a – Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ
1. Impactul macroeconomic Nu este cazul.
11. Impactul asupra mediului concurențial
și domeniului ajutoarelor de stat

Nu este cazul

2. Impactul asupra mediului afaceri Nu este cazul
3. Impactul social Nu este cazul
4. Impactul asupra mediului Nu este cazul
5. Alte informaţii
Secţiunea a 4-a – Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt,
pentru anul curent, cât şi pe termen lung (5 ani).

- mii lei -
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Indicatori Anul
curent

Următorii 4 ani Media
pe 5
ani

1 2
2015

3
2016

4
2017

5
2018

6
2019

7

1. Modificări ale veniturilor
bugetare, plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:
(i) impozit pe profit
(ii) impozit pe venit
b) bugete locale:
(i) impozit pe profit
c) bugetul asigurărilor sociale de
stat:
(i) contribuţii de asigurări
2. Modificări ale cheltuielilor
bugetare, plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri şi servicii
b) bugete locale
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri şi servicii
c) bugetul asigurărilor sociale de
stat:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri şi servicii
3. Impact financiar, plus/minus, din
care:
a) buget de stat
(i) cheltuieli de personal
b) bugetele locale
4. Propuneri pentru acoperirea
creşterii cheltuielilor bugetare
5. Propuneri pentru a compensa
reducerea veniturilor bugetare
6. Calcule detaliate privind
fundamentarea modificărilor
veniturilor şi/sau cheltuielilor
bugetare
7. Alte informaţii

Secţiunea a 5 –a – Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare
1. Măsuri normative necesare pentru
aplicarea prevederilor  proiectului de act
normativ:
a) acte normative în vigoare ce vor    fi
modificate sau abrogate, ca   urmare a

Nu este cazul.
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intrării în vigoare a       proiectului de act
normativ;
b) acte normative ce urmează a fi
elaborate în implementării noilor dispoziţii.
11. Compatibilitatea proiectului de act
normativ cu legislația în domeniul
achizițiilor publice

Nu este cazul

2. Conformitatea proiectului de act
normativ cu legislaţia comunitară în cazul
proiectelor ce transpun prevederi
comunitare

Nu au fost identificate documente în legislaţia
comunitară în domeniu.

3. Măsuri normative necesare aplicării
directe a actelor  normative comunitare

Nu este cazul.

4. Hotărâri ale Curții de Justiție a Uniunii
Europene

Nu este cazul.

5. Alte acte normative și/sau documente
internaționale dn care decurg angajamente

Nu este cazul.

6. Alte informații. Nu este cazul.
Secţiunea a 6-a – Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ
1. Informaţii privind procesul de consultare
cu organizaţii neguvernamentale, institute
de  cercetare şi alte organisme     implicate

Nu este cazul

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu
care a avut loc consultarea, precum şi a
modului în care activitatea acestor
organizaţii este legată de obiectul
proiectului de act normativ

Nu este cazul

3. Consultările organizate cu autorităţile
administraţiei publice locale, în situaţia în
care proiectul de act normativ are ca
obiect activităţi ale acestor autorităţi, în
condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 521/2005
privind procedura de consultare a
structurilor asociative ale autorităţilor
administraţiei publice locale la elaborarea
proiectelor de acte normative

Nu este cazul

4. Consultările desfăşurate în
cadrul consiliilor interministeriale, în
conformitate cu prevederile    Hotărârii
Guvernului nr. 750/2005  privind
constituirea consiliilor    interministeriale
permanente

Nu este cazul.

5. Informaţii privind avizarea de către:
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării
c) Consiliul Economic şi Social
d) Consiliul Concurenţei
e) Curtea de Conturi.

Este necesar avizul Consiliului Legislativ și al
Consiliului Superior al Magistraturii.
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Secţiunea a 7-a – Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului
de act normativ
1. Informarea societăţii civile cu privire la
necesitatea elaborării actului normativ

Proiectul a fost afişat pe site-ul Ministerului
Justiţiei.

2. Informarea societăţii civile cu privire la
eventualul impact asupra mediului în urma
implementării proiectului de act normativ,
precum şi efectele asupra sănătăţii şi
securităţii cetăţenilor sau diversităţii
biologice
3. Alte informații Nu este cazul
Secţiunea a 8-a - Măsuri de implementare

1. Măsurile de punere în aplicare a
proiectului de act normativ de către
autorităţile administraţiei publice centrale
şi/sau locale – înfiinţarea unor noi
organisme sau extinderea competenţelor
instituţiilor existente

Nu este cazul.

2. Alte informaţii Nu au fost identificate

Faţă de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de Hotărâre privind modificarea
numărului de posturi pentru Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate
Organizată şi Terorism din cadrul Ministerului Public pe care, dacă sunteţi de acord, vă
rugăm să îl adoptaţi.

Ministrul Justiţiei

Robert - Marius CAZANCIUC

Avizăm favorabil:

Ministrul Finanţelor Publice

Eugen Orlando TEODOROVICI

Ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

Rovana PLUMB


